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Smultocht door  
de landschappen  

van de Haute Ardenne

 Lierneux   Gouvy : 55 km

1. BRASSERIE  
DE LA LIENNE

Deze jonge ambachtelijke 
microbrouwerij, opgericht 
in 2013, is ondergebracht in 
een oud boerderijtje waar de 
gistkuipen de plaats hebben 
ingenomen van de voeder-
bakken en waar de hooizol-
der proeverijsalon is gewor-
den. Momenteel worden er 
vier bieren gebrouwen, op 
basis van water dat uitzon-
derlijk zuiver is: een gehopt 
blond, een koperblond, een 
bruin en een donker.

Reharmont, 7

4990 Lierneux 

+32(0)80 39 99 06

www.brasseriedelalienne.be

Vr 14 – 18;  
Za 10 – 18; Zo 10 – 12

Vr 14 – 18;  
Za 10 – 18; Zo 10 – 12

2. FROMAGERIE  
DU BAIRSOÛ

Op de hoogtes van Trois-
Ponts en Stavelot, biedt 
de Fromagerie du Bairsoû 
een waaier kazen op ba-
sis van rauwe koemelk en 
geitenmelk. Alle producten 
worden gemaakt met lo-
kale biologische melk van 
de Ferme Lamberty uit Pe-
tit-Thier. U kunt er een hapje 
eten of de kazen proeven, 
terwijl u geniet van het zeer 
mooie uitzicht op de vallei.

Hénumont, 3

4980 Trois-Ponts 

+32(0)479 12 53 89

www.fromageriedubairsou.be
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4. BRASSERIE  
LUPULUS 

De brouwerij is onderge-
bracht in een prachtige  
Ardense boerderij uit de 18e 
eeuw, ingekapseld in een 
groene omgeving die paalt 
aan een beek. Men pro-
duceert hier Lupulus, een 
blond bier dat gebrouwen 
wordt met respect voor de 
tradities maar met vrij unie-
ke reuk- en smaaktoetsen. 
Het bezoek toont de fabri-
catie van bier in een gezel-
lige sfeer.

Courtil, 50

6671 Bovigny 

+32(0)499 47 10 10

www.lupulus.be

3. FERME  
LAMBERTY

De winkel van de boer-
derij biedt een waaier 
biologische producten 

en werkt samen met pro-
ducenten en verwerkers 
uit de streek in een korte 
keten. U vindt er kazen op 
basis van koemelk en gei-
tenmelk van de boerderij, 
biologisch brood gebak-
ken op houtvuur, groenten 
van de boerderij en andere 
lokale voedings- en onder-
houdsproducten.

Moulin, 126

6692 Petit-Thier 

+32(0)474 30 57 13

www.ferme-lamberty.be

5. LE ROCHER DES 
DIABLES AUX THYMS

Kleinveeboerderij die 
geitenkazen en yog-
hurt produceert, maar 

ook jam, gelei, likeuren en 
azijn op basis van bloemen 
uit de tuin met aromatische 
planten (5 are). Gewone of 
pedagogische rondleiding.

Ourthe, 77

6672 Gouvy 

+32(0)474 49 20 90

www.rocherdesdiablesauxthyms.be

De smaakvolle Haute Ardenne, aan de grens van de provincies Luik en Luxemburg, nodigt 

u uit voor een sprankelende en smakelijke proeverij van streekproducten uit de gemeentes 

Lierneux, Trois Ponts, Vielsalm en Gouvy. De route neemt u mee naar lokale brouwerijen 

en kaasmakerijen, boerderijen met veeteelt en winkels die streekproducten verkopen. 

Een heerlijk voorwendsel om schitterende landschappen te ontdekken, van de bucolische 

Lienne tot de toppen van Wanne, en van de vallei van de Salm tot de bronnen van de 

Ourthe. En dat allemaal in een streek die bezaaid is met wouden, weiden en schilderachtig 

dorpjes.

SMULLEN 

•  De biologische kazen van de Salm  
(1815 Waterloo, Vieux Liège, Ardenner…) 
in Vielsalm

•  Het ambachtelijke ijs van de Ferme 
Dugailliez in Bergeval

•  De vleeswaren en het gevogelte van  
de slagerij-boerderij François Remacle  
in Goronne

•  De ambachtelijke appelsappen die 
geperst zijn bij Cornet in Basse-Bodeux

•  De honing van de vele bijenstallen van  
de Haute Ardenne

ONTDEKKEN

•  Ontdekkingsparcours van het Maison du 
Pays de Salm – www.haute-ardenne.be

•  Slijpsteenmuseum in Salmchâteau  
http://museeducoticule.wixsite.com/
musee-du-coticule

•  Het oude kasteel van Commanster 
www.haute-ardenne.be

Maison du Tourisme de la Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50 

6690 Vielsalm 

+32(0)80 21 50 52

www.haute-ardenne.be

9 – 12.30, 13.30 – 18.30; 
Vr > 19; Za > 18 Bezoek min 10 pers.
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